
П Р О Т О К О Л 

 

Гр. Варна, 12.06.2020 година 

 

Варненският районен съд, ПЕТДЕСЕТИ СЪСТАВ в публично съдебно 

заседание на дванадесети юни през две хиляди и двадесета година в състав 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ КУНЕВА 

 

  при участието на секретаря МАРИАНА МАРКОВА сложи за 

разглеждане гр.д. №  3435 по описа на 2020 година, докладвано от съдията 

 

След спазване разпоредбата на чл. 142, ал. 1 от ГПК на именното 

повикване 10:02 часа се явиха: 

 

На основание чл. 6а, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на 

извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 

2020г. и за преодоляване на последиците, съдебното заседание се провежда от 

разстояние, чрез видеоконферентна връзка. 

_____________________________________________________________________ 

 

МОЛИТЕЛЯТ В* Т* П*, редовно уведомен, явява се лично, 

представлява се от адв. Д*, редовно упълномощена и приета от съда от днес. 

МОЛИТЕЛЯТ К* Г* П*, редовно уведомен, явява се лично, 

представлява се от адв. Д*, редовно упълномощена и приета от съда от днес. 

КОНТРОЛИРАЩА СТРАНА *-В*, редовно уведомена, не се 

представлява. 

__________________________________________________________________ 

 

СЪДЪТ на основание чл. 330, ал. 1 ГПК извърши проверка на 

самоличността на молителите. 

 

АДВ. Д*: Моля да се даде ход на делото. 

МОЛ. П*: Моля да се даде ход на делото. 

МОЛ. П*: Моля да се даде ход на делото. 

 

СЪДЪТ докладва молба от 20.05.2020 г. от ДСП-*, с която заявяват че 

поради служебна ангажираност не са в състояние да осигурят техен 

представител. Mолят делото да бъде гледано в тяхно отсъствие, запознати са с 

постигнатото споразумение и изразяват становище относно същото.   

 

СЪДЪТ намира, че предвид редовното призоваване на страните за датата 

на днешно съдебно заседание не съществуват процесуални пречки по хода на 

делото, поради което 

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

  

СЪДЪТ, на основание чл. 143, ал.1 от ГПК, след изясняване на 

предварителните въпроси, пристъпва към изясняване на фактическата страна на 

спора. 



 

МОЛ. П*: Желая развод. Наясно съм с последиците от развода. 

Поддържам представеното споразумение. 

МОЛ. П*: Желая развод. Наясно съм с последиците от развода. 

Поддържам представеното споразумение. 

 

СЪДЪТ докладва, че с Определение № 4986/27.03.2020 г. е изготвил 

проект за доклад на делото, указал е на страните разпределението на 

доказателствената тежест, произнесъл се е по доказателствените им искания, 

като преписи от съдебния акт са им надлежно връчени. 

Съдът предостави по реда на чл. 146, ал. 3 от ГПК възможност на  

процесуалните представители на страните да изразят становище по доклада и 

дадените указания, както и да предприемат съответните процесуални действия 

във връзка с указанията. 

 

АДВ. Д* Нямам възражения по доклада.   

МОЛ. П*: Нямам възражения по доклада.   

МОЛ. П*: Нямам възражения по доклада.    

 

СЪДЪТ предвид изразеното становище на страните  

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

ОБЯВЯВА на страните, че се придържа към обективирания в 

Определение № 4986/27.03.2020 г. проект за доклад на делото и приема същия за 

окончателен. 

АДВ. Д*: Няма да соча други доказателства. 

МОЛ. П*: Няма да соча други доказателства. 

МОЛ. П*: Няма да соча други доказателства. 

 

СЪДЪТ, по представените с молбата писмени доказателства, като 

прецени тяхната относимост и допустимост към предмета на правния спор, 

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА представените с молбата писмени документи 

като доказателства по делото:   у-ние за граждански брак № */10.12.2005 г., у-ние 

за раждане № */12.05.2009 г., у-ние за раждане № */27.02.2006 г., пълномощно, 

споразумение, молба, у-ние за адресна регистрация. 

 

АДВ. Д*: Нямаме други искания. 

МОЛ. П*: Нямаме други искания. 

МОЛ. П*: Нямаме други искания. 

 

СЪДЪТ, счете делото за изяснено от фактическа страна и с оглед 

изчерпване доказателствените искания на страните, 

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО 

 



 АДВ. Д*: Моля да постановите решение, с което да прекратите брака 

между страните, поради сериозно и непоколебимо съгласие  като одобрите 

постигнатото споразумение, което е пълно и не противоречи на закона и морала 

и в пълна степен охранява интереса на децата. 

МОЛ. П*: Моля да прекратите брака и да утвърдите постигнатото 

споразумение. 

МОЛ. П*: Моля да прекратите брака и да утвърдите постигнатото 

споразумение. 

 

СЪДЪТ, счете делото за изяснено и от правна страна и ОБЯВИ, че ще се 

произнесе с решение в законоустановения срок. 

 

ПРОТОКОЛЪТ, изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10:06 

часа. 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: 

 

СЕКРЕТАР: 
 


